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ประวัตแิละความเปนมา ของ ป.ป.ช. 
 
การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทยมี

มาแตอดีต นับต้ังแตสมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทรจนถึงยุค
ปจจุบัน โดยจุดเร่ิมตนของยุคปจจุบัน ไดเร่ิมจากมีการตรากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคือ กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลา
การ พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัติคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2476 พระราชกฤษฎีกาวิธี
พิจารณาลงโทษขาราชการและพนักงานเทศบาลผูกระทําผิดหนาท่ีหรือหยอนความสามารถ พ.ศ. 
2490 พระราชบัญญัติเร่ืองราวรองทุกข พ.ศ. 2492  

ตอมาในป พ.ศ.2494 ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิบัติราชการตามมติประชาชน(ก.
ป.ช.)เพ่ือรับเร่ืองราวรองทุกขและพัฒนามาเปนกรมตรวจราชการแผนดินในป พ.ศ. 2496 แตได
ถูกยุบเลิกไปในป พ.ศ. 2503 และมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีอากร(ก.
ต.ภ.)ข้ึนตามพระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร และรายไดอื่นของรัฐ พ.ศ. 
2503  

ภายหลังการปฏิวัติเม่ือวันท่ี 17พฤศจิกายน 2514 ไดมีการปรับปรุงระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินใหม เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร ลดการทํางานท่ีซํ้าซอนโดยรวมงาน
ของ ก.ต.ภ. สํานักงานคณะกรรมการเร่ืองราวรองทุกขและงานของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี เขาดวยกันแลวจัดต้ังเปนสํานักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัต 
ราชการ (ก.ต.ป.) ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 314 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 มีหนาท่ี
ตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และนโยบายของรัฐบาลรวมท้ัง
การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ แตเม่ือเกิดเหตุการณเรียกรอง
ประชาธิปไตยในวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 เปนผลใหสํานักงาน ก.ต.ป. ตองถูกยุบเลิกไป     
           เม่ือนายสัญญา ธรรมศักด์ิ เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไดมีเจตจํานงท่ีจะปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการใหหมดส้ินไปหรืออยางนอยก็ใหบรรเทา
เบาบางลง จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามความใน ขอ 9(6) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลง
วันท่ี 29 กันยายน 2515 มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ แตไมทันไดเร่ิมดําเนินการ นาย
สัญญาธรรมศักด์ิไดลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีเสียกอน หลังจากน้ันเม่ือไดรับ พระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอม แตงต้ังใหเปนนายกรัฐมนตรี อีกคร้ังก็ไดปรับปรุง
คณะกรรมการ ป.ป.ป.ใหม และเร่ิมดําเนินงานต้ังแต วันท่ี 2 กรกฎาคม 2517หลังจากน้ันไมนานก็
ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
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ราชการพ.ศ. 2518 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2518 และตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 216 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515(ฉบับท่ี10) พ.ศ. 2518 จัดต้ังสํานักงานป.ป.ป. 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีข้ึน  
         เม่ือไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ซึ่งมีการ
กําหนดองคกรอิสระข้ึนรวม 8 องคกร หน่ึงในจํานวนน้ันไดมีองคกรหน่ึงท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต เรียกวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ มีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนหนวยธุรการที่
เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น  
        ตอมาในวันท่ี 17พฤศจิกายน 2542 (ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเลม 116 ตอนท่ี 
114 ก วันท่ี 17พ.ย. 2542) เปนผลใหสํานักงานป.ป.ป.ไดถูกยุบเลิกไป และไดมีการจัดต้ังเปน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ท่ีเรียกโดยยอวา "สํานักงาน 
ป.ป.ช." ข้ึน  
 

 ความหมายของตราสัญลักษณ 
 
 
 
 
 
ลักษณะและขนาดของสัญลักษณ  
เปนดวงตรารูปทรงดอกบัวตูมหรือหยดนํ้าและมีขนาดกวาง2ใน3ของความสูง ประกอบดวยอุณา
โลมและรัศมีโดยรอบดานลางเปนโลและพื้นท่ี แบงออกเปน 3 สวนคือ  

 

ความหมายของสัญลักษณ  

• อุณาโลม หมายถึง มหาบุรุษความยิ่งใหญ  
• รัศมี หมายถึง การแผไพศาล  
• โล หมายถึง การปองกันอันเปนหนาท่ีพิเศษของงานป.ป.ช.ซ่ึงเปน

การ ปองกันมิใหมีผูกระทําการทุจริต และในโลดังกลาว ไดแบง
พ้ืนท่ีออก เปน 3 สวนคือ 
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1.พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฏหมายสูงสุดของประเทศเปนศูนย อํานาจ
รัฐและกอใหเกิดมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้ึน  

 

2.ตุลหรือตาชั่งและธรรมจักร หมายถึง ความยุติธรรมและคุณธรรม 

 

3.กงจักรสายฟาและลูกศร หมายถึง ความรวดเร็วใน การปราบปราม
การทุจริต 

 

โบและชอชัยพฤกษ หมายถึงความมีชัยชนะที่ม่ังคงตามแนวปณิธานแหง
ความต้ังใจท่ีแนวแนและแข็งแกรงของ ป.ป.ช. ทอดตัววางอยูบนความ
ออนโยนที่นุนนวลของพื้นฐานองคกร  

• สีมวง ใชเปนสีพ้ืนของโล หมายถึง วันท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยประกาศใช ซ่ึงเปนวันเสาร  

• สีเขียว ใชเปนสีของริบบิ้น หมายถึง วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
ประกาศใชซ่ึงเปนวันพุธ  

• สีทอง ใชเปนสีสําหรับองคประกอบของสัญลักษณ หมายถึง ความ
เปนมงคลความรุงเรือง ศักด์ิศรีและความสงางาม  

 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
ก. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตบัญญัติให
คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้  
 
(1) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวน พรอมท้ังนําความเห็นเสนอตอวุฒิสภา กรณีมีการรองขอให  
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่เก่ียวของกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
มาตรา  246  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติ 

ประกอบดวยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง
ตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

กรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองเปนผูซ่ึงมีความซ่ือสัตย
สุจริต เปนท่ีประจักษและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 205 โดยเคยเปน
รัฐมนตรี กรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือ
กรรมการตรวจเงินแผนดินหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือ ผูดํารงตําแหนงทาง
บริหารในหนวยราชการที่ มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไม ตํ่ากวา
ศาสตราจารย ผูแทนองคการพัฒนาเอกชน หรือผูประกอบวิชาชีพท่ีมีองคกรวิชาชีพตามกฎหมาย
มาเปนเวลาไมนอยกวาสาม สิบปซ่ึงองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพน้ันใหการรับรองและ
เสนอช่ือ เขาสูกระบวนการสรรหา 

การสรรหาและการเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา 204 วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา 206 และมาตรา 207 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคนประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธาน
กรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ 
กระบวนการสรรหา และอํานาจหนาท่ี ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

มาตรา 247 กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระการดํารง
ตําแหนงเกาปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ 
ตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาท่ี 
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การพนจากตําแหนง การสรรหา และการเลือกกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติแทนตําแหนงท่ีวาง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 209 และมาตรา 210 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม  

มาตรา 248 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในส่ีของจํานวน
สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาสอง
หม่ืนคน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติผูใดกระทําการขาดความเท่ียงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมี
พฤติการณท่ีเปนการเส่ือมเสียแกเกียรติศักด์ิของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง เพ่ือใหวุฒิสภามี
มติใหพนจากตําแหนง 

มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจาก
ตําแหนงตามวรรคหน่ึง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมี
อยูของวุฒิสภา  

มาตรา 249 สมาชิก สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสอง
สภามีจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด เทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา มีสิทธิ
เขาช่ือรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง วา กรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือ
กระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาว
กระทําการตามวรรคหนึ่งเปนขอ ๆ ใหชัดเจน และใหยื่นตอประธานวุฒิสภา เม่ือประธานวุฒิสภา
ไดรับคํารองแลว ใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูถูกกลาวหา จะปฏิบัติหนาท่ี
ในระหวางน้ันมิได จนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองใหยกคํารองดังกลาว 

ใน กรณีท่ีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมอาจปฏิบัติหนาท่ี
ได ตามวรรคสาม และมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเหลืออยูนอยกวากึ่ง 
หน่ึงของจํานวนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติท้ังหมด ใหประธานศาลฎีกา
และประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงต้ังบุคคลซ่ึงมี คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เชนเดียวกับกรรมการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตแหงชาติ ทําหนาท่ีเปนกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนการช่ัวคราว โดยใหผูท่ีไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงไดจนกวา
กรรมการปองกันและปราบ ปรามการทุจริตแหงชาติท่ีตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาท่ีได  
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ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหวิจัยและการปองกันการทุจริต 
 

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2546 

 
ดวยเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

แหงชาติ วาดวยทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยประเภททั่วไปและกําหนดเรื่อง พ.ศ. 2543 ใหเหมาะสม 
ยิ่งข้ึนอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
แหงชาติ จึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
วาดวยการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2546” 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวย 

ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยประเภททั่วไปและประเภทกําหนดเรื่อง พ.ศ. 2543 
ขอ 4 บรรดาระเบียบ ขอกําหนด หรือคําส่ังอื่นใด ท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใช 

ระเบียบน้ีแทน 
ขอ 5 ในระเบียบน้ี 
“ทุน” หมายถึง เงินท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 

หรือเงินท่ีมีผูบริจาคให หรือเงินท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนการวิจัย 

“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการฝายวิจัย ซ่ึงคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบน้ี 

“อนุกรรมการ” หมายถงึ อนุกรรมการฝายวิจัย 
“คณะทํางานตรวจสอบทางวิชาการ” หมายถึง คณะบุคคลซ่ึงคณะอนุกรรมการ 

หรือสํานักงาน ป.ป.ช. แตงต้ังใหทําหนาท่ีขอใดขอหน่ึงหรือหลายขอ ดังน้ี 
(1) พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย และใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาโครงการวิจัย 
(2) ติดตามและประเมินผลความกาวหนาของการวิจัย และรายงานการวิจัยฉบับ 

สมบูรณ 
(3) พิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดของโครงการวิจัยท่ีไดรับ 
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อนุมัติแลว 
(4) ดําเนินการอื่นใด ท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบทางวิชาการ 
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ขอ 6 ใหเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกประกาศ หรือขอกําหนดสํานักงาน

ป.ป.ช.วาดวยหลักเกณฑการใชจายเงินเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เงิน
คาตอบแทนและวิธีปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวของ ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 

ขอ 7 ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการตาม 
ระเบียบน้ี 

ขอ 8 ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีอํานาจตีความและ 
วินิจฉัยปญหาท่ีเกิดจากการใชระเบียบน้ี 

หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

ขอ 9 การดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสํานักงาน ป.ป.ช. ใน 
การทําวิจัยมีดังน้ี 

(1) สํานักงาน ป.ป.ช.ใหทุนสนับสนุนการวิจัย ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปราม การทุจริตท่ีอยูในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.การใหทุนสนับสนุน
การวิจัยอาจใหแกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงไดเสนอขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย หรือท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. มอบหมายใหเปนผูดําเนินการแทนหรือการวิจัยท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช.ดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยมีทุน
สนับสนุนการวิจัยสองประเภท คือ 

(1.1) ประเภททั่วไป ไดแก เงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยท่ีผูทําการศึกษาวิจัยเปนผู 
กําหนดเรื่องหรือหัวขอในการศึกษาวิจัยดวยตนเอง ภายใตขอบเขตของนโยบายและแนวทางการ 
ศึกษาวิจัยท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

(1.2) ประเภทกําหนดเรื่อง ไดแก เงินสนับสนุนการศึกษาวิจัยท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เปนผูกําหนดช่ือเร่ือง ขอปญหา หรือโครงการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค และรายละเอียด
อื่นๆและใหหมายรวมถึงเร่ืองปญหาสําคัญเรงดวนของประเทศ หรือเร่ืองท่ีมีความจําเปนตองรีบ 
ดําเนินการในทันที 

(2) สํานักงาน ป.ป.ช.จางทําวิจัย โดยการจางหนวยงานทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน และ 
นักวิจัยทําวิจัย 
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ขอกําหนดสํานักงาน ป.ป.ช. 
วาดวยหลักเกณฑการใชจายเงินเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

เงินคาตอบแทนและวิธีปฏิบัติตางๆ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 

 โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดสํานักงาน ป.ป.ช.วาดวยหลักเกณฑการใช
จายเงินเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเงินคาตอบแทนและวิธีปฏิบัติตางๆ พ.ศ. 2546  
ใหเหมาะสมตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดานบริหารจัดการ คร้ังท่ี 6/2550 พฤษภาคม 250 และ
มติคณะอนุกรรมการฝายวิจัยคร้ังท่ี 5/250  เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2550 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 แหงระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช.วาดวยการสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2546 เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงออกขอกําหนดไวดังตอไปน้ี 

1.ขอกําหนดฉบับน้ีเรียกวา“ขอกําหนดสํานักงาน ป.ป.ช. วาดวยการสงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยเงินคาตอบแทนและวิธีปฏิบัติตางๆ พ.ศ.2546  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 250” 

2.ใหยกเลิกความในขอ 19 ของขอกําหนดสํานักงาน ป.ป.ช. วาดวยหลักเกณฑการใช
จายเงินเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เงินคาตอบแทนและวิธีปฏิบัติตางๆ พ.ศ.2546 
และใหใชความดังตอไปนี้แทน 
 “ขอ 19 การเบิกจายคาใชจายในการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมการสนับสนุนการวิจัยให
เปนไปตามหลักเกณฑและอัตราดังน้ี 

(1) คาใชจายเกี่ยวกับการใหทุนสนับสนุนการวิจัย 
 (1.1) คาตอบแทนคณะผูวิจัย 
  (1.1.1) คาตอบแทนคณะผูวิจัย  ใหจายไดตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการฝายวิจัยและอยูในวงเงิน
งบประมาณของแตละโครงการ 

  (1.1.2) คาตอบแทนอื่นๆ เชน คาตอบแทนผูใหขอมูล คาตอบแทน
ท่ีปรึกษา เปนตน ใหจายไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

  (1.1.3) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แกผูชวยทํา
วิจัย คนงาน เจาหนาท่ีธุรการ พนักงานบันทึกขอมูล  เปนตน ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรรม
การ ป.ป.ช.วาดวยการนั้น 

 (1.2) คาจางช่ัวคราว เชน คาจางผูชวยทําวิจัย คนงาน เจาหนาท่ีธุรการ 
พนักงานบันทึกขอมูล เปนตน ใหเปนไปตามความจําเปนและเหมาะสม 
   (1.3) คาใชสอย 
    (1.3.1) 
    (1.3.2) 
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ความรูเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 
  
ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1: ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
ยุทธศาสตรที่ 2: รวมพลังแผนดินปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 3: เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรที่ 4: สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
ยุทธศาสตร มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร 1 ปลูกจิตสํานึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทุกภาคสวน 
มาตรการ/ แนวทางดําเนินงาน 
1.1 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1.1 สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.2 ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดผลในทางปฎิบัติ 

1.2 สงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแกทุกภาคสวน 
1.2.1 สงเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 
1.2.2 กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนไปตามประมวลหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 
1.3 กําหนดใหการศึกษาเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

1.3.1 กําหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาและฝกอบรมดานการปองกันและ
ปราบปรามทุจริต 

1.3.2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหเปนตนแบบที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม 
และวินัย 

1.3.3 ติดตามประเมินผลการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม และวินัยในระบบการศึกษา 
1.3.4 สงเสริมแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 

1.4 ผลักดันใหคานิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตยสุจริต และรังเกียจการทุจริตเปนคานิยม
รวมของชาติ 
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กลไกขับเคล่ือน 1 การประสานความรวมมือ 
การประสานความรวมมือเปนสิ่งที่จะตองดําเนินการเปนอับดับแรก โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การบูรณาการกําหนดทิศทางดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกัน 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. การประสานความรวมมือในระดับนโยบาย 
การประสานความรวมมือในระดับนโยบายมีส่ิงที่ตองดําเนินการคือการผลักดันใหมี

กลไกระดับชาติในรูปแบบขององคกรในแนวนอน โดยหลักการท่ีวาทุกองคกรในกระบวนการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสถานภาพที่เทาเทียม
กันตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหาร
จัดการท่ีดีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนรองประธานคนที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ และผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปนกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. เปนกรรมการและเลขานุการ และผูแทนจากสํานักงาน ป.ป.ท.และสํานักงาน ป.ป.ช. 
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ โดยมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 

1) กํากับดูแลใหองคกรในภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหสอดรับ
กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2) ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน แผนงาน โครงการ 
3) อํานวยการและประสานการดําเนินงานในภาครัฐ 
4) ติดตามประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคในการขับเคล่ือนภาครัฐ 
1.2 คณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาคเอกชนประกอบดวย ผูแทนจากองคกรภาคเอกชนตามที่ไดรับการคัดสรรและ
แตงตั้งตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ และกรรมการและผูชวยเลขานุการ โดยมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
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ตัวอยางแนวคําถาม 
 
ป.ป.ช. คือใคร 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เปน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 297 
คณะกรรมการ ป .ป.ช. ตองเปนผูซึง่มีความซือ่สัตย     

- สุจริตเปนที่ประจักษ มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาตาม
รัฐธรรมนูญ และ พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  ประกอบดวย 
ประธานกรรมการคน หนึ่ง และกรรมการผูทรงคุณวุฒอิื่นอกีแปดคน     
  - คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนวยงานธุรการ คือ สํานักงาน ป.ป.ช. เปนสวนราชการ 
ที่เปนหนวยงานอิสระและมีเลขาธิการ เปนผูบริหารสูงสุด ข้ึนตรงตอประธาน 
กรรมการ ป.ป.ช.     
  - คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจไตสวน ตรวจสอบ เจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงผู ดํารง
ตําแหนงทางการเมืองดวย ทั้งมีความเด็ดขาดในเรื่องไตสวนและวินิจฉัย ความผิดของ
เจาหนาที่ของรัฐ 
 
ป.ป.ช. มีหนาที่อยางไร 

- ไตสวนและเสนอวฒุิสภาเพื่อพจิารณาถอดถอนผูดํารงตําแหนงตามที่กฎหมาย
กําหนด     
  - ไตสวนและเสนออัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีอาญา แกผูดํารงตําแหนงทางการ เมือง
ที่ถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ ทุจริต หรือกระทาํผิดตอตําแหนง หนาที่     
  - ไตสวนและวินิจฉัยกรณีเจาหนาท่ีของรัฐถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิด ปกติ ทุจริต หรือ
กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือหนาที่ในการยุติธรรม เพื่อ เสนอผูบังคับบัญชาพจิารณา
ลงโทษทางวินัย และเสนออัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดี ทางอาญา     
  - ตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ และไตสวนเพือ่รองขอให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน     
  - สอบสวนขอเท็จจริงในความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ (ฮั้ว)     
  - ปองกันการทุจริต เสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซือ่สัตยสุจริต และ ดําเนินการ
ใหประชาชนหรือกลุมบคุคลมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  
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อํานาจหนาที่ในการรับเร่ืองรองเรียนของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนเพื่อดําเนินการไตสวน และ

วินิจฉัยผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น รวม ทั้งเจาหนาที่ของ
รัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึงดํารง ตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองขึ้น
ไป รวมทั้งดําเนินการกับผูที่รวมกระทํา ความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว   
  สําหรับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. มี 
อํานาจหนาที่รับเรื่องรองเรียนกลาวหาขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต่ํากวาผู อํานวยการ
กอง ซึ่งเปนกลุมบุคคลเปาหมายตางกัน 
 
การยื่นบัญชีทรัพยสินกรณีครบวาระของสมาชิกในหนวยงานองคการปกครองสวน
ทองถิ่น 
   ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กําหนดตําแหนงผูบริหารทองถิ่น รองผู บริหาร
ทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่นขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น เปน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2554 มิไดกําหนดให สมาชิกสภาองคกรบริหารสวน
ตําบลเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มีหนาที่ ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554ดังนั้น สมาชิก
สภาองคกรบริหาร สวนตําบลจึงไมมีหนาท่ีย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอ
คณะ กรรมการ ป.ป.ช.  
 
การรับเงินหรือสิ่งของเกิน 3000 บาท 

การรับเงินหรือส่ิงของเกิน 3000 บาท แมภายหลังจะนําไปใชในกิจกรรมตางๆของ 
หนวยงานก็อาจถือไดวาเปนการรับทรัพยสินไวเปนการสวนตัว เจาหนาท่ี ของรัฐผูรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดดังกลาวตองขออนุญาตจากผูบังคับ บัญชา เพราะหากจะเปน
การรับบริจาคจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการ คลัง วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่
มีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ.2526 
 
การโอนมารับราชการสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. 

แบบฟอรมการขอโอนยังไมสามารถ Download ไดในขณะนี้ ผูที่ประสงคขอโอนให 
ติดตอขอรับแบบแสดงความประสงคขอโอนมารบัราชการสังกัดสํานักงาน ป.ป.ช. ได ที่  
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ฉบับที่ใชใน
ปจจุบันเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ.2536     ข. พ.ศ.2539 
 ค. พ.ศ.2542     ง. พ.ศ.2546 
 ตอบ ง. พ.ศ.2546    

พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา“พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” 
 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีผลบังคับใช
เมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 120 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 
 
3. การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบัตเิมื่อใดและ
จะตองมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่ผูใดกําหนด 
 ก. คณะรัฐมนตร ี    ข. นายกรัฐมนตร ี
 ค. นายกรัฐมนตร ี    ง. ประธานศาลฎีกา 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี  

การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด
และจะตองมเีงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามทีค่ณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ 
ก.พ.ร. 
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4. จากขอขางตน จะตองไดรับขอเสนอแนะจากผูใด 
 ก. ก.พ.     ข. ก.พ.ร. 
 ค. อ.ก.ค.     ง. อ.ก.พ. 
 ตอบ ข. ก.พ.ร. 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 
5.  “รัฐวิสาหกิจ” นั้นจะตองจัดตัง้ข้ึนโดยกฎหมายใด 
 ก. พรบ. และ พรฎ.    ข. พรบ. และ ขอบญัญตั ิ
 ค. พรบ. หรอื พรฎ.    ง. พรบ. หรอื ขอบัญญตัิ 
 ตอบ ค. พรบ. หรือ พรฎ. 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวารัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญตัิหรือพระราช
กฤษฎีกา 
 
6. ผูรักษาการตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. วุฒิสภา     ง.  รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
 
7.หมวด1ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
 ง. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ตอบ ก. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

หมวด 1  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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8. ขอใดคือการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  
 ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย 
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
9. หมวด 2 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมอืงทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
ง. คณะกรรมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตอบ ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 
10.การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อส่ิงใด 
 ก. เพื่อใหเกิดความผาสุก    

ข. ความเปนอยูดีของประชาชน 
 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม  

ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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 แนวขอสอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
6. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ คนตางดาว 
 ก. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 
 ข. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 
 ค. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศไทย 
 ง. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย 
7. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวง     ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
8. ขอมูลขาวสารใดที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
9. ขอมูลขาวสารของราชการที่จะเปดเผยมิได คือขอใด 
 ก. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 ข. ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 
 ค. ขอมูลขาวสารที่เปดเผยจะทําใหกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
10. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   ประกอบดวยผูใดเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
11. ผูใดไมใชคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร    ง. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
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12. ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. หาคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เกาคน     ง. สิบเอ็ดคน 
 
13. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหน่ึงประกอบดวยใครบาง 
 ก. บุคคลไมนอยกวาหน่ึงคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ข. บุคคลไมนอยกวาสองคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ค. บุคคลไมนอยกวาสามคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ง. บุคคลไมนอยกวาส่ีคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 
14.ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการที่ส่ังใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาตองระวางโทษอยางไร 
 ก. จําคุกไมเกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ข.  จําคุกไมเกินสองเดือน  หรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ค. จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินสามพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ง. จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
15. ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเง่ือนไขที่เจาหนาท่ีของรัฐกําหนดโดยทําการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่ปกปด  ตองระวางโทษอยางไร 
 ก. จําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ข. จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ค. จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ง. จําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
16. ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือใคร 
 ก. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ   ข. นายอานันท ปนยารชุน 
 ค. นายชวน หลีกภัย    ง. นายสมัคร สุนทรเวช 
 
17. เหตุผลในการประกาศใช  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือขอใด 
 ก. การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐ 
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แนวขอสอบ ปปช. 
 

1. ขอใดหมายถึง “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” 
 ก.นายกรัฐมนตรี    ข.รัฐมนตรี 
 ค. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา 
(1) นายกรัฐมนตรี 
(2) รัฐมนตรี 
(3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(4) สมาชิกวุฒิสภา 
(5) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการการเมือง 
(6) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย

รัฐสภา 
(7) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(8) สมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
 
2. การที่ทรัพยสินหรือหน้ีสินในบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ หน้ีสินท่ีผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองไดยื่นเม่ือพนจากตําแหนงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการ ทรัพยสินและ
หน้ีสินท่ีไดยื่นเม่ือเขารับตําแหนงในลักษณะท่ีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติหรือหน้ีสินลดลงผิดปกติ 
หมายถึงขอใด 

  ก. ทุจริตตอหนาท่ี    ข. ทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
  ค. รํ่ารวยผิดปกติ    ง. ทุจริตตอหนาท่ี 
  ตอบ ข. ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 

"ทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ" หมายความวา การที่ทรัพยสินหรือหน้ีสินในบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและ หน้ีสินท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดยื่นเม่ือพนจากตําแหนงมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการ ทรัพยสินและหน้ีสินท่ีไดยื่นเม่ือเขารับตําแหนงในลักษณะ
ท่ีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติหรือหน้ีสินลดลงผิดปกติ  
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3. คณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติเรียกโดยยอวาอะไร 
ก. คณะกรรมการ ป.ป.ท.   ข. คณะกรรมการ ปปท. 
ค. คณะกรรมการ ป.ป.ช.   ง. คณะกรรมการ ปปช. 
ตอบ ง. คณะกรรมการ ปปช. 
คณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติเรียกโดยยอวา "คณะกรรมการ 

ป.ป.ช." ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน ซ่ึง
พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา  
 
4.คณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวนกี่คน 

ก. สองคน     ข. ส่ีคน 
ค. หกคน     ง. แปดคน 
ตอบ ง. แปดคน 
ใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติเรียกโดยยอวา 

"คณะกรรมการ ป.ป.ช." ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิอื่นอีก
แปดคน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา  
 
5.คณะกรรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติน้ัน 
พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําและยินยอมของผูใด 
 ก. วุฒิสภา     ข. ประธานวุฒิสภา  
 ค. คณะรัฐมนตรี    ง. นายกรัฐมนตรี 
 ตอบ ก. วุฒิสภา  

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา 
 
6.ประธานวุฒิสภา จัดใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนกี่คน 
 ก. สองคน     ข. สามคน 
 ค. ส่ีคน      ง. หาคน 

ตอบ ง. หาคน 
การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการ ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการ

จํานวนหาคน ประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร โดยใหเลือกกันเองใหกรรมการ
คนหน่ึงเปนประธานกรรมการสรรหา และใหคณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีสรรหาและจัดทําบัญชี 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


